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Työssä selvitetään kokeilemalla yksi- ja kaksivar-
tisen vivun tasapainoehto.

Välineet 27029 mekaniikan sarjasta
Kytkentäalusta
Tanko
Kiinnityskappale
Vipuvarsi
Piikkikärkinen tanko
Punnus 100 g
Punnuksia 50 g, 6 kpl
Jousivaaka 2 N
Jousivaaka 5 N

Aseta 100 gramman punnus (1 N) vasemmalle puolelle 12 sent-
timetrin kohdalle. Aseta 150 grammaa punnuksia (1,5 N) vipuun
siten, että vipu on tasapainossa. Merkitse voimat ja varret tau-
lukkoon.

Valitse itse punnukset eri puolille ja päättele, mihin ne pitää asettaa,
jotta vipu on tasapainossa. Testaa, onnistuitko.

B. Yksivartinen vipu

Kokoa kuvan mukainen vipu, siten että asteikon nollakohta on
tukipisteessä.

Aseta 100 gramman punnus kuvan mukaisesti vipuvarren toiseen
päähän (15 cm) kiinteään kiinnytysreikään. Pidä vipuvartta tasa-
painossa jousivaa’alla (5 N) ylöspäin nostaen samalta 15 senttimetrin
kohdalta. Kuinka suuri voima tarvitaan tasapainon saavuttamiseen?
Kirjoita tulos taulukkoon.

Siirrä jousivaakaa lähemmäs tukipistettä. Mitä havaitset tasapainoon
tarvittavasta voimasta, kun jousivaaka on lähempänä tukipistettä
kuin punnus?

Aseta jousivaaka 7,5 senttimetrin kohdalle ja mittaa voima. Kirjoita
tulos taulukkoon.

Mittaa tasapainoon tarvittava voima vielä 5 senttimetrin kohdalla
ja kirjoita tulos taulukkoon.

Käännä vipuvarsi siten, että sen pään kiinteä kiinnitysreikä on
ylöspäin. Kiinnitä jousivaaka (2 N) reikään ja liikuttele 100 gramman
punnusta (1 N) päädyn ja tukipisteen välillä.

Mitä havaitset tasapainoon tarvittavasta voimasta, kun jousivaaka
on kauempana tukipistettä, kuin punnus?

Kirjoita taulukkoon jousivaa’an lukema, kun punnuksen etäisyys
tukipisteestä on 15 cm, 7,5 cm ja 5 cm.

Selvitä kokeilemalla kaksivartisen ja yksivartisen vivun tasapaino-
ehdot.

Suoritusohjeet ja kysymyksiä
A. Kaksivartinen vipu

Kokoa kuvan mukainen vipu, siten että asteikon nollakohta on
tukipisteessä.

Aseta 100 gramman punnus (1 N) vivun vasemmalle puolelle
10 senttimetrin päähän varren tukipisteestä (akselista).

Aseta 200 grammaa punnuksia (2 N) oikealle puolelle siten, että
vipu on tasapainossa.

Kirjoita taulukkoon vipuun vaikuttavat voimat F1 ja F2 sekä niiden
varret a1 ja a2.

Siirrä 100 gramman ja 200 gramman punnusten paikkoja siten,
että tasapaino säilyy. Merkitse voimat ja varret taulukkoon.



MekaniikkaYksi- ja kaksivartinen vipu53.1.10.2.1.2

Havainnot ja päätelmät

A. Kaksivartinen vipu

B. Yksivartinen vipu

Tehtäviä

1. Mitä huomaat kaksivartisessa vivussa voiman ja varren pituu-
den tulosta vivun molemmilla puolilla, kun vipu on tasapai-
nossa?

2. Mihin suuntaan kuvassa vivun tukipistettä on siirrettävä, kun
voiman vaikutusta halutaan kasvattaa?

3. Täydennä taulukko.

Voima F1 Varsi a1 F1 . a1 Voima F2 Varsi a2 F2 . a2

1 N 0,10 m 1 N . 0,10 m = 0,10 Nm 2 N

Voima F1 Varsi a1 Voima F2 Varsi a2

100 N 2 m 1 m

500 N 2 m 2000 N

10 000 N 500 N 4 m

0,5 m 5000 N 0,25 m

Punnuksen paino F1 Punnuksen etäisyys a1 F1 . a1 Jousivaa’an voima F2 Jousivaa’an etäisyys a2 F2 . a2

1 N 0,15 m 0,15 m

1 N 0,15 m 0,075 m

1 N 0,15 m 0,05 m

1 N 0,15 m 0,15 m

1 N 0,075 m 0,15 m

1 N 0,05 m 0,15 m

4. Keskeltä tuetun keinulaudan pituus on 5,0 metriä. Juho-Pekka,
jonka massa on 24 kg, istuu keinulaudan toisessa päässä.
Mihin kohtaan hänen isän, jonka massa on 80 kg, on asetut-
tava, jotta keinu olisi tasapainossa?

5. Vivun pituus on 150 senttimetriä. Haluat kaksinkertaistaa
voimasi.
Mihin kohtaan sijoitat tukipisteen?

6. Millaista vipua ja miten sitä on käytettävä, jotta tarvittavan
voiman suuruus säilyy samana, mutta sen suunta muuttuu
vastakkaiseksi?

7. Millaista vipua ja miten vipua on käytettävä, että tarvittavan
voiman suunta ei muutu, mutta se pienennee?

8. Olet eräretkellä ja saat suuren kalan, jonka aiot syödä samana
iltana. Miten voit selvittää kalan massan repusta ja luonnosta
löytyvien tavaroiden avulla?




